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A Revue Militaire Suisse completou os cento e cinquenta anos de publicação em 10 de
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Maio do corrente pelo que a Direcção da Empresa da Revista Militar saúda com amizade
a sua irmã mais nova, cumprindo agradável dever de cordial camaradagem de segurança
e defesa.
O primeiro número da Revue Militaire Suisse surge em 10 de Maio de 1856 pela
iniciativa do Major de Artilharia Ferdinand Lecomte, destacada figura militar, cultural e
política, Redactor-Chefe até 1895.
No número iniciador a Redacção justifica o aparecimento da revista explicando haver
nítida diferença, na divulgação dos conhecimentos militares, entre as suíças francesa e
alemã: “Sous le rapport du développement des connaissances militaires, il faut
reconnaître que la Suisse française n’a pas le lien, l’unité d’action qui se rencontre dans
la Suisse allemande, ce qui tient peut-être à ce que celle-ci possède depuis longtemps un
organe plein de zèle et d’intérêt dans la Schweizerische Militär Zeitung (...)”.
A iniciativa é prontamente apoiada pela alta hierarquia militar Suíça, nomeadamente pelo
General Dufour: “C’est une heureuse idée et que j’approuve fort, de faire pour les
militaires de notre Suisse occidentale ce qui existe depuis longtemps pour ceux de la
Suisse orientale. Ils ont un journal qui les tient au courant de toutes les inventions
modernes, qui propage les bonnes idées, réveille les esprits, appelle les réformes
devenues nécessaires et entretient dans notre jeunesse des goûts que les tendances du
siècle ne parviennent que trop à effacer”.
A Revue Militaire Suisse, ao longo da sua história, tem cultivado um forte espírito de
independência. Pelo estudo do seu acervo verifica-se que as frequentes e pormenorizadas
sugestões e críticas sobre as políticas de Segurança e Defesa e sobre a Organização das
Forças Armadas são realizadas com espírito construtivo.
Nas comemorações do 150º aniversário da existência e publicação ininterrupta da Revue
Militaire Suisse, a Revista Militar portuguesa felicita a irmã, desejando a continuação
da sua total independência, apoiando a disponibilidade e coerência que a têm
caracterizado, valores inspiradores para as capacidades de investigação e inovação das
pessoas que trabalham questões de Segurança e Defesa, e fazendo votos de elevado
sucesso à “Revue militaire suisse Nouvelle”, que será lançada em Janeiro de 2007,
como produto resultante destas comemorações.
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